
Współpraca 
między domem a 
przedszkoleme
- w najlepszym interesie dziecka



2  Współpraca pomiędzy domem a przedszkolem Współpraca pomiędzy domem a przedszkolem 3 

Dlaczego to ważne, aby współpraca między przedszkolem i 
rodzicami dobrze się układała?

Współpraca między rodzicami i pracownikami przedszkola ma duży wpływ na to 
jak dziecko na co dzień czuje się w przedszkolu. Badania wykazują, że im lepszy jest 
kontakt między pracownikami a rodzicami tym lepsza 
jest relacja dziecka z pracownikami. Co właściwie 
oznacza dobra współpraca i co mogą zrobić rodzice, 
aby mieć swój wkład w funkcjonowanie przedszkola?

Rodzice to najważniejsze osoby w życiu dziecka i 
istotni partnerzy do współpracy dla przedszkola. 
Dziecko patrzy na reakcje swoich rodziców i 
akceptuje nowe osoby, jeżeli rodzice dogadują się 
dobrze z personelem stanowi to dla dziecka 
potwierdzenie tego, że przedszkole jest bezpiecznym 
i dobrym miejscem – współpraca leży w najlepszym 
interesie dziecka!

Poprawnie działająca współpraca z rodzicami stanowi istotny czynnik wpływający na 
jakość pracy przedszkola.

Przepisy

Ustawa o przedszkolach i przepis «Plan ramowy treści pracy przedszkoli i stawianych 
im zadań” zawierają wytyczne dotyczące współpracy między rodziną dziecka i 
przedszkolem.

Jest tam napisane: «przedszkole, we współpracy z domem, we wzajemnym 
zrozumieniu, spełnia potrzeby dziecka związane z opieką i zabawą, a także promuje 
naukę i kształcenie jako podstawy ogólnego rozwoju, por. § 1 ustawy o przedszkolach. 
Przedszkole musi respektować prawo rodziców do udziału w jego funkcjonowaniu 
i ściśle współpracować z rodzicami dbając także o pełne zrozumienie, por. § 1 i § 4 
ustawy o przedszkolach. Współpraca między domem a przedszkolem zawsze musi mieć 
na celu najlepszy interes dziecka. Odpowiedzialność za to, aby dziecko czuło się dobrze 
i prawidłowo się rozwijało stanowi wspólną odpowiedzialność rodziców i pracowników 
przedszkola.»

Oznacza to, że przedszkole musi umożliwić rodzicom udział i wpływ. Rodzice muszą 
otrzymywać rzetelne informacje dotyczące oferty pedagogicznej placówki. Dobry 
dialog jest być może najistotniejszym kluczem do sukcesu. To codzienny kontakt ma 
największy wpływ na jakość życia poszczególnych dzieci w przedszkolu. Konieczna 
jest otwartość i okazywanie sobie wzajemnego szacunku. Niezbędna jest przestrzeń 
na udzielanie sobie konstruktywnej informacji zwrotnej. Przedszkole nie może spełniać 
wszystkich życzeń i potrzeb, jednak musi słuchać, a także zadbać o to, aby wszelkie 
oczekiwania były dokładnie wyjaśniane.

Dobra współpraca między rodziną dziecka a przedszkolem opiera się na wzajemnym 
zrozumieniu tego, że obydwie strony mają zarówno wiedzę, jak i doświadczenie, które 
mogą być pomocne w pracy z dzieckiem.

W Planie Ramowym stwierdza się, że to rodzice są odpowiedzialni za wychowanie 
dziecka. Istotne jest, aby pamiętać o tym, że mimo tego, iż dziecko ma wokół siebie 
dorosłych, którzy profesjonalnie zajmują się wychowaniem, to nadal sami rodzice znają 
dziecko najlepiej i są ekspertami w sprawach go dotyczących.

Czym j est 
według ciebie 
dobra współpraca 
z rodzicami?
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Jak zadbać o dobrą współpracę z rodzicami?

Dobra współpraca często oznacza, że musimy być świadomi postaw i wartości z nią 
związanych. Musimy traktować innych ludzi w sposób świadomy, a także wiedzieć jaki 
nasz stosunek do innych może mieć wpływ na współpracę. Główna odpowiedzialność 
dotycząca zapewnienia dobrego kontaktu i współpracy z rodzicami spoczywa na 
personelu, jednak za nawiązanie prawidłowego kontaktu odpowiedzialni są również 
rodzice. Rodzice mają prawo do stawiania wymagań i posiadania oczekiwań wobec 
personelu, jednak oczekuje się, że także rodzice będą starali się o dobry kontakt i 
współpracę. Taki kontakt jest konieczny do tego, aby umożliwić realny wpływ rodziców 
na sprawy związane z przedszkolem.

Dialog między rodzicami i pracownikami przedszkola jest podstawowym czynnikiem 
mającym wpływ na dobrą współpracę:
• Relacje te muszą opierać się na otwartości, szczerości i wzajemności. Personel musi 

poważać rodziców, a rodzice muszą mieć szacunek do personelu i jego kompetencji. 
Kiedy taki wzajemny szacunek funkcjonuje prawidłowo możliwa jest współpraca 
między rodziną dziecka a przedszkolem mająca na celu najlepszy interes dziecka.

• Rodzice i personel muszą wiedzieć w jaki sposób należy rozmawiać o sytuacjach 
związanych z dzieckiem ze sobą nawzajem i przedszkolem.

• Wielu rodziców boi się udzielania informacji zwrotnej personelowi przedszkola w 
obawie przed tym, że odbije się to na dziecku. Ważne jest omówienie tego w jaki 
sposób personel winien przyjmować informacje zwrotne od rodziców tak, aby 
kontakt między nimi odbywał się w bezpiecznej atmosferze

Udział rodziców w życiu przedszkola oznacza, że angażują się oni w jego działalność, 
wyrażają swoje przemyślenia i zdanie, a także partycypują w kształtowaniu tego, co 
przedszkole oferuje dzieciom.

Udział rodziców w życiu przedszkola polega także na tym, że rodzice dzielą się swoimi 
przemyśleniami i życzeniami dotyczącymi codziennego życia dziecka w przedszkolu. 
Mogą one dotyczyć potrzeb dziecka i rodziców związanych z tym, że rodzice mieszkają 
oddzielnie, jak również wychowania religijnego dziecka czy choroby rodzica. To w jakim 
stopniu rodzic udziela się w przedszkolu zależy naturalnie od indywidualnych potrzeb, 
dostępności i możliwości.

Dla rodziców i przedszkola najważniejszy zawsze musi być najlepszy interes dziecka, 
musi on zajmować wysoką pozycję podczas współpracy między nimi.

Różnorodność rodziców

Rodzice przychodzą do przedszkola mając rozmaite doświadczenia i przeżycia. 
Różnorodność w przedszkolach jest duża. Chodzi tu o rozmaite doświadczenia i 
przeżycia, jak również różnorodność dotyczącą sytuacji społecznej, finansowej, kwestii 
kulturowych, religijnych i etnicznych, czy też języka. W przedszkolach, w których każdy 
jest przyjmowany z ciekawością i otwartością także różnorodność będzie stanowiła 
zwyczajną część każdego dnia.

Większość dzieci w wieku przedszkolnym w Norwegii uczęszcza do przedszkoli, co 
odzwierciedla różnorodność w społeczeństwie. Oznacza to, że przedszkole musi 
współpracować z wieloma różnymi rodzicami, a rodzice będą spotykali się z dużą 
różnorodnością wśród innych rodziców, jak również pracowników.

Ważna jest świadomość, iż wyniki dostępnych badań wykazują, że najlepszy kontakt 
mamy z osobami, których sytuacja społeczno-ekonomiczna przypomina naszą własną, 
tj. z tymi, którzy są do nas najbardziej podobni.

W praktyce może to oznaczać, że pracownicy będą mieli najlepszy kontakt z rodzicami, 
którzy są do nich najbardziej podobni. Jednak co z rodzicami, którzy są inni – w jaki 
sposób przedszkole może zapewnić dobrą współpracę i kontakt z nimi?

Porozmawiajcie na ten temat w przedszkolu – jak się u siebie czujemy i jak chcielibyśmy 
się czuć?

Ważne jest to, aby zarówno rodzice, jak i pracownicy mieli takie samo nastawienie 
i zdanie, a także wiedzieli, że potrzebują się wzajemnie do stworzenia możliwie 
najlepszego dla dziecka środowiska w przedszkolu.
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Sieć kontaktów pomiędzy 
rodzicami 

Wszyscy mamy różne szanse na utworzenie 
dobrej sieci społecznej. Pomiędzy jakością i 
poziomem życia a siecią społeczną istnieje 
silny związek przyczynowo-skutkowy. 
Przedszkole może być miejscem, w którym 
możliwe jest nawiązanie dobrych relacji 
pomiędzy rodzicami i w ten sposób wzmocnić 
sieć kontaktów między nimi.

Wiemy, że relacje, sieć społeczna i poczucie 
przynależności jest ważne zarówno dla 
zdrowia, jak i jakości życia.

W jaki sposób możemy nawiązać kontakt z innymi rodzicami w przedszkolu, jakie 
wydarzenia i miejsca spotkań, w których rodzice mogą lepiej się poznać oferuje 
przedszkole? W jaki sposób możemy sprawić, aby takie przestrzenie były dostępne dla 
wszystkich?
Jeżeli wszyscy rodzice będą się czuli dostrzegani, a nawiązywanie kontaktów z 
pozostałymi rodzicami będzie łatwe, prostsze będzie także organizowanie wydarzeń w 
przedszkolu, ponieważ będzie to miejsce, w którym przebywanie będzie przyjemne. Jak 
np. wygląda zebranie z rodzicami w waszym przedszkolu?

Przedszkole to centralna przestrzeń pracy związanej z promowaniem zdrowia oraz 
niwelowaniem różnic w stanie zdrowia występujących z powodu różnych sytuacji 
społecznych, w której rodzice i przedszkole mogą wspólnie pracować nad tym, aby 
zapewnić dzieciom promujące zdrowie środowisko dorastania.

Dobra współpraca między rodzicami może 
• zwiększyć zadowolenie rodziców i dzieci.
• zapobiec mobbingowi i wykluczeniu
• dać dziecku poczucie przynależności do przedszkola
• zapewnić przewidywalność dzięki wspólnym normom

W jaki i  sposób  
możemy zapewnić  
silniejsze  poczucie 
wspólnoty i  i  bycia 
uwzględnionym 
pomiędzy 
rodzinami w naszym 
przedszkolu?
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Co może zrobić przedszkole i rodzice, aby umożliwić dobrą 
współpracę?

Wskazówki dla rodziców:

• Witaj się z innymi dziećmi i rodzicami – spróbuj zapoznać się z pozostałymi rodzicami.
• Pozytywni rodzice wychowują pozytywne dzieci. Zastanów się nad tym w jaki sposób 

opisujesz inne dzieci i przedszkole w domu. Kiedy mówimy o przedszkolu i innych 
osobach w sposób negatywny dziecko często to przejmuje.

• Wspieraj przyjaźnie dziecka – to tarcza ochronna przed mobbinngiem.
• Mie świadomość, że twoje zaangażowanie i zainteresowanie sprawiają, iż dzień twojego 

dziecka w przedszkolu jest bezpieczniejszy. Więzi między domem a przedszkole zostają 
wzmocnione.

• Rozmawiaj z dzieckiem o tym co działo się podczas pobytu w przedszkolu, angażuj się 
w zabawy i aktywności, które mają miejsce w ciągu dnia w przedszkolu. Zwiększy to 
motywację twojego dziecka i sprawi, że będzie mu się bardziej podobało w przedszkolu.

• Miej wiarę w swoją rolę i możliwości związane z wpływem. To ty znasz swoje dziecko 
najlepiej.

• Miej świadomość, że dobre relacje z personelem przedszkola powodują, że dziecko lepiej 
się w nim czuje.

• Uczestnicz aktywnie w spotkaniach Rady Rodziców i Komitetu Rodzicielskiego – wy, 
rodzicie, musicie angażować się w sprawy związane z przedszkolem i je między sobą 
omawiać.

• Pamiętaj, że jesteś istotnym elementem dnia w przedszkolu swojego dziecka, jak również 
najważniejszą osobą w jego życiu.

Pamiętaj, że Ty jako rodzic jesteś jednością – żłobek musi pomieścić wszystkich. Tam, 
gdzie widzisz swoje dziecko, przedszkole musi widzieć Twoje dziecko i wszystkie inne 
dzieci.

Wskazówki dla pracowników przedszkola (Emilie Kinge)

• Zdobądź zaufanie. Nawiąż dobry kontakt ze wszystkimi rodzicami i pokaż im, 
poprzez codzienne działania, że troszczysz się o ich dziecko.

• Zapewnij atmosferę otwartości. Pokaż, że jesteś dostępny i można z tobą 
porozmawiać, zarówno podczas w odniesieniu do sytuacji codziennych, jak również 
kiedy pojawią się ewentualne problemy.

• Udzielaj rodzicom rad dotyczących tego w jaki sposób mogą wpłynąć na życie 
przedszkola i się w nie zaangażować.

• Bądź otwarty na pozostałych pracowników – zaproś do dzielenia się refleksjami.
• Informuj rodziców o tym co dziecko robi w przedszkolu i zapoznawaj ich ze 

szczegółami jego rozwoju/z tym jak sobie radzi.
• Dziel się swoją wiedzą specjalistyczną; wiedza często opiera się na zaufaniu.
• Okaż zainteresowanie w stosunku do perspektywy rodziców i ich wiedzy.
• Dopasuj się, wychodź rodzicom na przeciw.
• Witaj się ze wszystkimi rodzicami – bądź łącznikiem między rodzinami, zwróć 

rodzicom uwagę na to z kim ich dziecko się bawi i z kim jest mu najlepiej, zachęć do 
kontaktu poza przedszkolem.

• Znajdź czas na przeprowadzenie oceny współpracy między domem a przedszkolem, 
zarówno w ujęciu ogólny, jak i w kwestiach szczególnych.

Co przedszkole i rodzice mogą zrobić wspólnie?

• • Znaleźć czas na rozmowę na istotne tematy, takie jak np. wspólne spędzanie czasu 
w domu, zaproszenia na urodziny, to, w jaki sposób rodzice mogą być angażowani w 
tworzenie bezpiecznego środowiska w przedszkolu lub to w jaki sposób przedszkole 
może wyjść na przeciw rodzicom, który się czymś martwią lub też chcą podzielić się 
informacją zwrotną.

• Podczas wszystkich spotkań, które odbywają się między ludźmi powstają oczekiwania. 
Niejasne oczekiwania mogą być źródłem niezadowolenia, rozczarowania i niewielkich 
konfliktów między pracownikami a rodzicami. Konieczne jest wzajemne zrozumienie i 
wspólne ramy odniesienia co do tego jakie powinno być przedszkole.  

Często do niezgodności dochodzi w temacie przyprowadzania i odbierania dzieci. Jakie 
oczekiwania mają rodzice i co jest w stanie zrobić przedszkole? Rodzice mogą zarówno 
stawiać wymagania, jak i mieć oczekiwania, jednak muszą też słuchać rad i informacji 
udzielanych im przez przedszkole. Na nich również spoczywa odpowiedzialność 
związana z promowaniem dobrego kontaktu między domem a przedszkolem.
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Wymagana przez prawo Rada Rodziców 

Poza codziennym kontaktem, rozmowami z rodzicami i spotkaniami z rodzicami 
itd. istnieje wymagany przez prawo organ współpracy, który może zapewnić realny 
wpływ rodziców na to, co dzieje się w przedszkolu. W Planie Ramowym dotyczącym 
treści pracy przedszkoli i stawianych im zadań napisano: «przedszkole musi ułatwiać 
współpracę z rodzicami i dialog z rodzicami. Współpraca z rodzicami musi odbywać 
się zarówno na poziomie indywidualnym, z rodzicami każdego dziecka, jak również na 
poziomie grupowym, poprzez rady rodziców i Komitet Rodzicielski.»

Rada Rodziców to wymagany przez prawo organ, którego członkami są wszyscy 
rodzice w przedszkolu. Dzięki Radzie mogą się spotykać, omawiać swoje intencje i 
potrzeby, jak również przedstawiać przedszkolu swoje propozycje. Dzięki Komitetowi 
Rodzicielskiemu (SU) rodzice spotykają się z pracownikami i zarządem przedszkola i 
omawiają kwestie mające wpływ na dzień przedszkolny dziecka. Na takich spotkaniach 
ustalane są standardy interakcji między domem i przedszkolem.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, wskazówek dotyczących materiałów i 
narzędzi (filmów, podkastów, broszur itd.) – www.foreldreutvalgene.no



Rada Rodziców regularnie wysyła rodzicom i pracownikom sektora 
użyteczne artykuły, wskazówki i materiały.

Zgłoś się już dziś!

post@fubhg.no
477 99 200

Zapisz się, aby otrzymywać 
nasz newsletter

foreldreutvalgene.no


